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Thừa Thiên Huế, ngày 30 tháng 3 năm 2019

V/v thực hiện cải cách hoạt động
kiểm tra chuyên ngành, điều kiện
kinh doanh và thủ tục hành chính

Kính gửi:

- Sở, ban, ngành cấp tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Triển khai thực hiện Công văn số 320/TTg-KSTT ngày 15/3/2019 của
Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện cải cách hoạt động kiểm tra chuyên
ngành, điều kiện kinh doanh và thủ tục hành chính, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu
Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tập
trung thực hiện các nhiệm vụ sau:
1. Tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ được giao về cải
cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành, cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh
doanh, thủ tục hành chính và nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính
theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Nghị quyết số 01/NQ-CP1, Nghị
quyết số 02/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ2 và Quyết định
số 1254/QĐ-TTg ngày 26 tháng 9 năm 2018, Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 13
tháng 7 năm 2018, Chỉ thị số 30/CT-TTg3 ngày 30 tháng 10 năm 2018 của Thủ
tướng Chính phủ;
2. Các cơ quan, đơn vị tập trung nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục
hành chính; thực hiện có hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải
quyết thủ tục hành chính.
3. Vận hành có hiệu quả Cổng dịch vụ công và Hệ thống xử lý một cửa tập
trung của tỉnh và tổ chức thực hiện đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính
tại cơ quan, đơn vị trước quý II năm 2019 theo đúng quy định tại Nghị định số
61/2018/NĐ-CP, Thông tư số 01/2018/TT-VPCP.
4. Tăng cường triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4
theo đúng các mục tiêu, yêu cầu của Chính phủ tại Nghị quyết số 02/NQ-CP
ngày 01 tháng 01 năm 2019, đồng thời đảm bảo tích hợp, chia sẻ thông tin với
Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, Cổng dịch vụ công quốc gia.
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Kế hoạch số 17/KH-UBND ngày 25/01/2019 của UBND tỉnh.
Kế hoạch số 57/KH-UBND ngày 15/3/2019 của UBND tỉnh.
3
Chỉ thị số 33/CT-UBND ngày 28/12/2018 của UBND tỉnh.
2

5. Sở Thông tin và Truyền thông chịu trách nhiệm đảm bảo điều kiện để
thực hiện kết nối, tích hợp với Cổng dịch vụ công quốc gia. Tham mưu UBND
tỉnh các giải pháp kết nối, tích hợp đối với các thủ tục hành chính đã chuẩn hóa,
thực hiện thống nhất trên toàn quốc, như: Cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động
xây dựng, đổi giấy phép lái xe, cấp giấy phép lái xe quốc tế,… đảm bảo tiết
kiệm, hiệu quả, tránh lãng phí trong đầu tư xây dựng.
6. Văn phòng UBND tỉnh theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện; chủ
trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở
Nội vụ tổ chức giao ban định kỳ (quý, năm) hoặc đột xuất với các sở, ngành,
UBND huyện, thị xã, thành phố về tình hình, kết quả, giải pháp trong thực hiện
cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành, cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện
kinh doanh, thủ tục hành chính và giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một
cửa, một cửa liên thông tại địa phương theo các mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ
được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục KSTTHC - VP. Chính phủ;
- TT.TU; TT.HĐND tỉnh;
- CT và các PCT.UBND tỉnh;
- CVP, PCVP và các CV;
- Lưu: VT, CCHC, HCC.
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